
Byforum 

 

Af administrationens vurdering fremgår, at  der "Pt. afsøges modeller fra  

lignende kommunale projekter med det formål at finde den  

organiseringsmodel, der vil passe bedst til behov og ressourcer i Lejre  

kommune - både på kort sigt i forhold til at sikre motivation, ejerskab og  

fremdrift det konkrete projekt - og på længere sigt ud over  

projektperioden." 

 

Vi anbefaler meget, at Lejre Kommune inviterer arkitekt Per Jørgensen fra  

Esbjerg Kommune til at fortælle om stærke bymidtesamarbejder i Esbjerg (71.600),  

Ribe.(8.170) og Bramming (7.060). Siden 1995 har der eksisteret et Bymidteforum i Esbjerg.  

Her mødes politiker, forvaltning, grundejere, handels- og kulturlivet mv. i  

et bredt og effektivt samarbejde om konkrete udviklingsprojekter, som også  

involverer privat medfinansiering og fondsmidler. Erfaringerne var så gode,  

at der ved kommunesammenlægningen i 2007 blev etableret lignende  

samarbejder i Ribe og Bramming. Her er skabt stærke bymidtesamarbejder,  

hvor alle trækker i samme retning. Undertegnede talte med ham ved Region  

Sjælland og COWIs konference "Kultur og oplvelser i bymidten" den 3. juni  

2014. Han vil meget gerne komme og fortælle om sine erfaringer. Mange andre  

kommuner har allerede trukket på hans 20-årige erfaringer. Det kan f.eks.  

arrangeres som et temamøde for kommunalbestyrelsen evt. suppleret med  

interessenter fra Hvalsø. 

 

Vi har erfaret, at Lejre Kommune sætter en proces i gang med udvikling af  

branding af Lejre Kommune, en proces, som minder meget om køreplanen for  



Hvalsø-projektet. Vi anmoder om, at der ikke sker sammenfald i de to  

proccesser, så de suger kræfterne af hinanden, eftersom nogle af ildsjælene  

kan tænkes at være interesserede i begge processer. 

 

Endelig håber vi, at den endelige projektbeskrivelse bliver tydeligere end  

den foreliggende projektskitse, hvad angår 

   * rollefordelingen mellem borgere og andre lokale interessenter, 

     administration, konsulenter og politikere, både i projektfasen og i 

     tiden efter 

   * den lokale forankring i projektperioden 

   * beskrivelse af udgifter til såvel projekt som til initiativer i byen 

     fremover 

   * de langsigtede mål for udviklingen. 

 

Der er mange gode tanker i den foreliggende projektskitse, og vi ser frem  

til det kommende arbejde med udvikling af Hvalsø. 

 

Denne mail er sendt til orientering til borgmesteren samt til kommunens  

officielle postkasse, så vi har kvittering for, at den er nået frem. 

På hele borgergruppens vegne 

 

med venlig hilsen 

Gert Fabrin. 

Tlf. 2245 7815. 

 


